Hoe organiseer je een romantisch
etentje zónder kaarsen?
Nodig je vrienden uit voor een etentje? Wil je je partner verrassen met een romantisch gedekte
tafel? Kaarsen heb je niet meer nodig. Met een dimmer draai je het licht net zo laag tot je de
intieme of gezellige sfeer hebt die je zoekt. En heb je wat voorbereiding voor je etentje gepland
of om de dag erna rustig alles op te ruimen? Je zet het licht even snel weer op volle sterkte.

Voor elk moment de juiste sfeer
In je keuken breng je meer tijd door dan je denkt. Je kookt er, je eet er, je kinderen
maken er hun huiswerk … Met 1 of meer dimmers krijgt elk moment de juiste
lichtsterkte. ’s Morgens ontbijt je met het licht op halve sterkte. Maar terwijl je kookt,
zie je graag wat je doet. Dan zet je je verlichting op volle sterkte. En roep je iedereen
aan tafel? Dan zet je het licht in 3 tellen opnieuw wat zachter. Moet er na het eten nog
huiswerk gemaakt worden? Dan doe je het licht even snel terug harder branden.

Hoe maak je er een écht aangename tv-avond van?
Filmpje kijken? Dan gaat de verwarming wat hoger en de rolluiken naar
beneden. Een dekentje, chips of popcorn, wat fris uit de koelkast of een flesje
wijn maken het plaatje compleet. Alleen: te fel licht breekt de sfeer. Met een
dimmer zet je je verlichting met 1 druk of draai op het laagste niveau.

Hoe val je sneller in slaap?
Voor je gaat slapen, lees je nog graag een boek in bed. Naar de laatavondfilm
kijk je liever van onder je warme dekens. Het licht op volle sterkte stimuleert je
lichaam om wakker te blijven. Ook nadat je het uitgedaan hebt. Een zacht gedimd
licht doet je lichaam al wat ontspannen. Zo val je veel sneller in slaap.

Hoe ga je ’s nachts naar het wc zonder iemand wakker te maken?
’s Nachts naar het toilet gaan: altijd een huzarenstukje. Want doe je het licht in je
kamer aan? Dan maak je gegarandeerd je partner wakker. En met het licht in de gang
op volle sterkte maak je misschien ook een einde aan de nachtrust van je kinderen.
Sta je toch in het donker op? Dan schuifel je héél voorzichtig naar de badkamer. Of
stoot je je teen tegen de poot van het bed. Met een dimmer zet je het licht in je
slaapkamer meteen op minimumniveau en vind je de weg zonder te storen.

Hoe word je rustig wakker?
Je kent het wel: ’s morgens wakker worden van het felle licht dat aangaat. Je kruipt terug
wat onder de deken tot je helemaal wakker bent. Of je knijpt je ogen toe om aan het licht
te wennen. Dankzij een dimmer word je wakker met een aangenaam zacht licht. Ideaal
om zelf rustig wakker te worden en je kinderen met veel liefde wakker te maken.

Hoe check je of je kind slaapt zonder het wakker te maken?
Heb je nog jonge kinderen? Dan ga je als ouder graag kijken of alles wel in orde is. Zeker als
ze ziek zijn. Met het licht op volle sterkte ruk je hen uit hun slaap. En in het donker zie je zelf
weinig tot niets. Met gedimd licht stel je jezelf gerust en blijft je bezoekje onopgemerkt.

Hoe neem je een ontspannend bad?
Af en toe neem je graag wat tijd voor jezelf. Een lekker ontspannend bad doet
wonderen. Kaarsen op de rand van je bad? Romantisch, maar gevaarlijk. Met
een dimmer zet je het licht in je badkamer op een aangename sterkte.
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